
27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 52 15 ذو احلجة عام   ذو احلجة عام  1434 هـ هـ
20 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 17 رجب عـام  رجب عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 27 مايـو سـنة مايـو سـنة
s2013 يـــــعـــــدs يـــــعـــــدّل  الــــقـــــرار اGـــــؤرل  الــــقـــــرار اGـــــؤرّخ في أوخ في أوّل رجـب عــــامل رجـب عــــام

1433 اGـــــوافق  اGـــــوافق 22 مـــــايـــــو ســـــنــــة  مـــــايـــــو ســـــنــــة 2012 واGـــــتـــــضـــــمنواGـــــتـــــضـــــمن

تـــفــــويض ســــلـــطـــة الــــتتـــفــــويض ســــلـــطـــة الــــتّـــعـــيــــX والـــتـــســــيـــيـــر اإلداريـــعـــيــــX والـــتـــســــيـــيـــر اإلداري
Xديرين الـوالئيGلـلتجـارة وا Xللـمديرين اجلـهويXديرين الـوالئيGلـلتجـارة وا Xللـمديرين اجلـهوي

للتجارة.للتجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير التجارة

- �ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اGـؤرّخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمّن

sالقانون األساسي العامّ للوظيفة العمومية

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 66-145 اGــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتمّمGعدّل واGا sXوظفGأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اGـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اGـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واGـتـعـلّق بـسـلـطـة التـعـيـX والـتـسـيـيـر اإلداريs بـالـنـسـبة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اGركزية والـواليات والبلديات

sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اGؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اGــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-04 اGـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاصّ باGوا
sؤسسات واإلدارات العموميّةGشتركة في اGلألسالك ا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-05 اGـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـGــتـضـمّن الــقـانــون األسـاسي اخلـاصّ بــالـعــمـال اGوا

sوسائقي السيّارات واحلجّاب

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-415 اGؤرّخ
في 29 ذي احلجّة عام 1430 اGوافق 16 ديسـمبر سنة 2009
واGــــتـــــضــــمّـن الـــــقــــانـــــون األســـــاسي اخلـــــاصّ اGــــطـــــبق عـــــلى
اGـــوظـــفـــX اGــنـــتـــمـــX لألسـالك اخلــاصـــة بـــاإلدارة اGـــكـــلّـــفــة

sبالتّجـارة

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-09 اGـؤرّخ
في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واGتـضـمّن تـنظـيم اGـصالح اخلـارجـيّة في وزارة الـتّـجارة

sوصالحياتها وعملها

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-274 اGؤرّخ
في 8 شعـبان عام 1433 اGوافق 28 يونـيو سنة 2012 الذي
يـــحـــدّد قــائـــمـــة اGــنـــاصب الـــعــلـــيـــا في اGـــصــالـح اخلــارجـــيّــة
لــــوزارة الــــتّـــــجــــارة وشـــــروط االلــــتــــحـــــاق بــــهـــــا والــــزيــــادة

sتعلقة بهاGاالستداللية ا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 21 رمـــضـــان عـــام 1432 اGــــوافق 21 غــــشت ســــنـــة 2011

sتضمّن إنشاء مفتشيات إقليمية للتجارةGوا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 17 ذي احلـجّة عام 1432 اGوافق 13 نوفـمبـر سنة 2011
واGـتضـمّن إنـشـاء مـفتـشـيـات Gراقـبـة اجلـودة وقـمع الغش
على مسـتوى احلـدود البـرية والبـحريـة واجلويـة واGناطق

sواخملازن حتت اجلمركة

- و�ـــــقــــتـــــضى الــــقـــــــرار اGــــؤرّخ فـي أوّل رجب عــــام
1433 اGــوافق 22 يـــولــيــو ســنــة 2012 واGــتـــضــمّن تــفــويض

Xوالـتـسـيـيـر اإلداري لـلـمـديـرين اجلـهـويـ Xسـلـطـة الـتـعـيـ
sللتجارة Xديرين الوالئيGللتجارة وا
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يقـريقـرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : يـهــدف هـذا الـقــرار إلى تـعــديل أحـكـام
الــقــرار اGــؤرّخ في أوّل رجـب عـام 1433 اGــوافق 22 مــايــو
سـنة 2012 واGتضـمن تفـويض سلطـة التّـعيX والـتسـيير
اإلداري لــــلـــــمــــديـــــرين اجلـــــهــــويــــX لـــــلــــتـــــجــــارة واGـــــديــــرين

الوالئيX للتجارة.

اGـــــاداGـــــادّة ة 2 :  : تـــــعـــــدّل أحـــــكـــــام اGـــــادة األولـى من الـــــقـــــرار
اGــــؤرّخ في أوّل رجـب عـــام 1433 اGــــوافق 22 مــــايــــو ســــنـــة

2012 واGذكور أعالهs كما يأتي :

"اGـادّة األولى : تـطــبــيــقـا ألحــكــام اGـادة 2 (الــفــقـرة 2)
مـن اGـــــرســــــوم الـــــتّــــــنـــــفــــــيـــــذيّ رقم 90-99 اGـــــؤرّخ في أوّل
رمـضـان عام 1410 اGـوافق 27 مـارس سـنة 1990 واGـذكور
Xـديــرين الـوالئــيـGوا Xتــخـوّل لــلــمـديــرين اجلـهــويــ sأعاله
Xوالتسيير اإلداري للمستخدم Xللتجارة سلطـة التعي

اGوضوعX حتت سلطتهمs باستثناء :

sناصب العلياGهام في اGوإنهاء ا Xالتّعي -
sوالتوازن اإلجمالي للتعداد XوظفGتنقل ا -

- توظيف وتسيير اGوظفX األجانب".

اGـاداGـادّة ة 3 :  : تـعـدل أحـكـام اGادة 2 من الـقـرار اGؤرّخ في
أوّل رجب عـام 1433 اGـوافق 22 مايـو سـنة 2012 واGـذكور

أعالهs كما يأتي :

"اGــادّة 2 : يـــكــــلف اGـــديــــرون اجلـــهــــويـــون لـــلــــتـــجـــارة
بـتـنـظـيم الـتــكـوين وحتـسـX اGـسـتــوى وجتـديـد مـعـلـومـات
اGـوظفـX للـمـستـخدمـX التـابعـG Xصـاحلهم ومـستـخدمي
اGــديـــريـــات الـــوالئــيـــة لـــلــتـــجـــارة الــتـــابـــعــة الخـــتـــصـــاصــهم

اإلقليمي".

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 27
مايو سنة 2013.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

15 ذو احلجة عام   ذو احلجة عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2852
20 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م


